
 )٨٧٠٢٨٩  (لخدّي الّص محّمد إسماعيل:المرشد في اإلمالء                األستاذ
   مفتوحة        همزة وأ، بعدها وهمزة ساآنة ألف همزة مفتوحة مرسومة على : من حرفينفيتأّل المّد :القاعدة 
  . التعريف/ال/ في همزة وصل  استفهام ثّمأو همزة، ساآنة بعدها ألف ثّم  

    
        نمْْا َأ ← آمن    :ساآنة ألف قطع مع أو همزة أصل اجتماع •

 فاقْأَ أ ←   آفاق  :     اجتماع همزة مفتوحة مع همزة ساآنة •

   اهللاَأ    ←   آهللا  :        استفهام مع همزة وصلاجتماع همزة •

          خذْأ َأ  ←    آخذ:     صل المضارع مع همزة أاجتماع همزة •
        ملجأان ←     ملجآن  :ة على المثنى في االسم على ألف مع ألف داّلةماجتماع همزة مرسو •
                                       مكافأات← مكافآت  :     جمع المؤنث السالم تسبقالف مع ألف على ة مرسوماجتماع همزة •

     

*   **  * 
  جل التوصل للنطق بالساآنأ يؤتى بها من .الزمة، زائدة، ةأولّيي همزة  ه:التعريف  

  .في درجهوتكتب وال تلفظ  ، تلفظ وتكتب في بداية الكالم        ادة مجّرًاألفترسم   
  : أمكنتها  

  .) القسم في .ايمن اهللا، ايم اهللا ،امرأة، امرؤ، اسم، اثنتان، اثنان، ابنم، ابنة، ابن ( العشرةاألسماء: األسماء 
                     .ّوالسداسي  والماضي والمصدر في الفعلين الخماسّيواألمر ،الثالثّي الفعل أمروتكون في  :األفعال 
              . التعريف/ال/:تكون في حرف واحد فقط  :الحروف 

                             إمساعيل حممّد الصلخديّ.املرشد يف اإلمالء          *  **   *                                                                     

  .  وزائدة غير ذلك،في الميزان الصرفّي) ف( آانت تقابل إذا ةأصلّي،  أولّية هي همزة:التعريف  
  علأخذ                  فعل          أمر                        ف: ة      أصلّي  

  أنصف               أفعل           إحسان                   إفعال:                                  زائدة
  . التعريف /ال/ الحروف عدا ة السابقة وتوجد في آّل العشراألسماء ما لم يذآر في                 وتكون في آّل

 ة           ة والخماسّي الثالثّياألفعالو المضارع في ) المصدر ، المضارع،الماضي،األمر( في الفعل الرباعّي:األفعال            وفي 
  . وماضيه  و مصدر الفعل الثالثّيةوالسداسّي  
  :مالحظات   

 .التعريف /ال/دخول همزة االستفهام على همزتي القطع والوصل وعلى  •
 بها عن همزة ي استغنهألّن االستفهام  همزة الوصل مكسورة سقطت همزة الوصل وثبتت همزة آانتإذا .١

 لع على الغيب؟أّط       خذتم عند اهللا عهدًا؟أّت      ؟أنتأبن زيد : الوصل نحو
 آل الولُد؟َأَأ :  دخلت همزة االستفهام على همزة القطع المفتوحة تبقى على حالها نحوإذا .٢
  ؟آرمك  َأُؤ:ا نحوتهلّي همزة االستفهام تزيل أّو آانت همزة القطع مضمومة فإّنإذا .٣
 ؟آلرجل قال ذلك:  ليس غير نحو  مّدإلىلتا  التعريف تحّو/ال/ دخلت همزة االستفهام على إذا .٤
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   أىَن،أىمْر، أىَر:  الهمزة تبقى على حالها فإّنألفوسبقت بهمزة مرسومة على   متطرفةاأللفإذا آانت :مالحظة

  : ساآنةألف الهمزة تبقى على حالها وبعدها ّنإ ساآنة فألف تالها ثّمفة  مضّع الهمزة جاءتإذاوآذلك 

المّد

 همزة   
  القطع

 همزة   
  الوصل



 )٨٧٠٢٨٩  (لخدّي الّص محّمد إسماعيل:مالء                األستاذالمرشد في اإل
 

                     :حد الحروف التالية أصل بهاّت ا ولوةأولّيوتبقى همزة القطع  •
   )بأحمدمررت : الباء     ( ) الفجرشراقةإآابتسامة الطفل : الكاف     ()   ما استطعتسأناضل :السين(

  )إليمانكموال تجعلوا اهللا عرضة : الالم)      ( ناجح كّنإف تجتهد إن: الفاء(     )اإليمانالنظافة من :   التعريف /ال / (

  رسبأال  لئَِسأجتهد–كم زيدّنن شكرتم ألِئ َل: فتصبح متوسطة ليتهاأّوعن و إّن تخرج همزة مالال: ةلحالة االستثنائّيا((((
   )اجحونالء َنُؤ َه:(ونح) أوالء( التنبيه لها الشأن نفسه في /ها/و

*  **   *  

   ونرسمها ، حرآتها وحرآة الحرف الذي سبقها بين نقارن المتوسطةلكتابة الهمزة:ةالقاعدة العاّم                               
   ؤ ة ويناسبها الواوثم الضّم، ـئـ رة الحرآات الكسرة ويناسبها النْبأقوى:( الحرآتينأقوىب سيناعلى حرف    

  أمثلة                           ).أاأللف ويناسبها ثم الفتحة           

   ترسم الهمزة علىترسم الهمزة علىترسم الهمزة على    الحرآتين الحرآتين الحرآتينأقوىأقوىأقوى   الحرآتانالحرآتانالحرآتان   الكلمةالكلمةالكلمة    
  النبرة  الكسر  فتح و آسر  نِئَي
  النبرة  الكسر  ضم وآسر  لِئُس

  النبرة  الكسر  آسر و سكون  
  الواو  الضم  ضم وفتح  جلَؤُي
  الواو  الضم  فتح وضم  مُؤَي

  األلف  الفتح  سكون وفتح  ألةمْس
  األلف  الفتح  فتح وسكون  ثأر

  النبرة  الكسر  آسر وضم  يستهزئون
  النبرة  الكسر  آسر وفتح  ئانشاِط
  الواو  الضم  فتح وضم  ونُؤيقَر

  .) مهمزة متوسطة مكسورة سبقت بض      )لـِئُس( في  آتابة الهمزة على نبرةببس  لعّل( :التعليل   
  :ةالشاّذالهمزة المتوسطة   

 ،اةَء مرْا،اتَء قرْال،َء تفْام،َء يتشْاة،َءعبْا،كَءعطْا ( ساآنة تكتب على السطرألفالهمزة المتوسطة المفتوحة بعد  )١
 )  هنْاَءة، آفْاَءات ، َءة آفْا، هَءسمْا
 .)ك ُء يسْو ،كَءضْو( المضمومة بعد الواو الساآنة تكتب على السطر أوة الهمزة المتوسطة المفتوح )٢  . ساآنةألفة مفتوحة بعد همزة متوسطة شاّذ: التعليل •
  .)هافيُئ ،انَئالجرْيون ، ُئْي يس،ة َئ خطْيَئة ،هْي (الهمزة المتوسطة بعد الياء الساآنة تكتب على نبرة آيفما آان شأنها )٣  .ةنبعد واو ساآ)  مضمومة/مفتوحة (ةهمزة متوسطة شاّذ: التعليل •
 .بعد ياء ساآنة) مكسورة/ مضمومة/مفتوحة (ةة متوسطة شاّذهمز: التعليل •

 الصلخدّي محّمد األستاذ إسماعيل  :المرشد في اإلمالء *  **   *

  :ترسم الهمزة المتطرفة على حرف يناسب حرآة الحرف الذي سبقها  
  .) ء شْيء ،  دْفء ،الهدْوء ،  فدْا ، ءعطْا( ساآن  بحرف سبقتإذاترسم على السطر  •
  .) أ بَد ، أ صَد ، يمأل ( سبقت بحرف مفتوح إذا ممدودة ألفم على ترس •
  .) ؤ يجُر ، ؤ امُرؤ ، تباُط  ،ؤتلُك ( سبقت بحرف مضموم إذاترسم على واو  •
  .) ئ الِجئ ، شاِطئ ،ينِش( سبقت بحرف مكسور إذا  ى مقصورة ألفترسم على  •

التبوء ، (على السطر إذا سبقت بواو مضّعفة مضمومة ترسم الهمزة المتطرفة       :ة المتطرفة الشاّذةالهمز  
ُّ

 التضوء
ُّ

(.      
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الهمزة    
المتوسطة  

    الهمزة  
المتطرفة   



  
   تنوين النصب بعد الهمزة المتطرفةألف

  )ء دْف-ء وضْو-ء مملْو-ء بْد-ء دْر-ء جْز-ءهنْي-ء آْف-ء شْي-ءعْب:(ينا الكلمات التاليةلد
نت تنوين نصب فلها  نّوإذا أّما ،ون لم تّنأو  جّرأو رفع  تنويننت نّوإذا .همزة متطرفة سبقت بحرف ساآن فكتبت على السطر

 تنوين النصب ألفصلت بها صل بما بعده من الحروف رسمت الهمزة على نبرة واّت آان الحرف الساآن قبلها يّتإذا )١  :حالتان 
  .) دفَئًا - هنْيَئًا- آْفَئًا- شْيَئًا-عْبَئًا( لى نبرة في  سبب آتابة الهمزة علعّل   ).ًا دفَئ-ًاَئ هنْي-ًاَئ آْف-ًاَئ شْي-ًاَئعْب:(مثل

 تنوين النصب ألف من الحروف بقيت الهمزة على السطر وانفصلت بعدهصل بما  آان الحرف الساآن قبلها ال يّتإذا )٢  .صالهمزة متطرفة مفتوحة سبقت بحرف ساآن يقبل االّت          
  حروف الرفس  صل بها غيرها يّتأنتقبل  وتسمى الحروف التي ال) ًاَء بْد-ًاَءْو وض-ًاَء مملْو-ًاَء دْر-ًاَءجْز:(مثل

  ./و، ز ، ر ، ذ ، د        /
  . همزة متطرفة مفتوحة سبقت بحرف ساآن ال يقبل االّتصال : التعليل     

  
  
  
  
  
  

  د الصلخدّيإسماعيل محّم: المرشد في اإلمالء           *  **   *                             
   التثنية بعد الهمزة المتطرفةألف

صالها وانفصالها  تنوين النصب في اّتألف المتطرفة التي قبلها ساآن فحكمها آحكم ة التثنية بالهمزألف صلت اّتإذا
  .) آن عْب-آنجْز(  الهمزة المتوسطة فيكتبها هكذاأحكام يجري عليها أخرو هناك رأي ) انَئ عْب-انَءجْز(

  : الهمزة المتوسطة أحكام التثنية بالهمزة المتطرفة التي ليس قبلها ساآن فتجري عليها ألفصلت  اّتإذا أّما
  )بيئان  -  مخبوَءان-عطاَءان(:ة قواعدها الشاّذأحكام أو) بآن َن-انَؤُلْؤ  ُل-انَئشاِط(

                                        **   **                                     :ألف تنوين النصب                        
  .آافأت طالبًا مجّدًا:يرسم تنوين النصب في آخر األسماء ألفًا فوقها فتحتان نحو :          تنوين النصب

  . ناضجًة قطفت ثمرًة:  نحو .ًا بتاء مربوطة إذا آان االسم منتهي-١:       يحذف تنوين النصب في المواضع التالية 
  .شاهدت فتًى يصعد على ربا:  نحو  " ممدودة أو مقصورة"نٍة  إذا آان االسم منتهيًا بألٍف لّي-٢                                       

  .احمّر وجهه حياًء :  نحو، إذا آان االسم منتهيًا بهمزة مكتوبة على السطر وقبلها ألف -٣                                       
  .نَبـًأ سمعًت:  نحو ة مكتوبة على ألف، إذا آان االسم منتهيًا بهمز-٤       

*   **  *  
.                       األسماء فيّالإ تأتي وهي ال ،آة تنقلب هاء ساآنة عند الوقفهي تاء متحّر :التعريف                          

  : الوقف وتكون في دهاء عن هي التاء التي تلفظ : أو                                         
  ).حمزة:  لفظي،شجرة:  مجازيفاطمة،: حقيقي( سم المفرد المؤنث اال ♦
           اٍض،حاٍم،ق(المفرد)   رفاة، حماة، غزاة،قضاة(جمع التكسير الذي ليس في مفرده تاء مفتوحة ♦

  .لمفتوحة من التاء االمفرد خاٍل)  راٍفغاٍز،
  ). حريقًا َثّمَة ّإن( يشار به للمكان البعيد إشارة اسم ←  المفتوح الثاء   َثّمةي الظرف ف ♦
  ). مسؤولّية- اشتراآّية-ّيةحّر (في المصدر الصناعّي ♦
  .لة رّحا، بّناءة ← الذي جاء على وزن فّعالة   أوسم المفرد الذي تلحقه تاء المبالغة في اال ♦
 . أثار←إثارة،أقام←إقامة،  وهب←هبة :ة ة وغير الثالثّير الثالثّييض في المصادوتاء التع ♦

    
  ).شجرتك، حماتنا(التاء المربوطة بضمير آتبت مبسوطة صلت  اّتإذا :مالحظة    
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 أحكامطرفة التي ليس قبلها ساآن تنوين نصب فتجري عليها نت الكلمة المنتهية بهمزة مت نّوإذا أّما:مالحظة
 آانت الهمزة المتطرفة مكتوبة إذا أّما) ًاَئ بْي-ًاوَءمخْب( ة  االستثنائّيأحكامها أو) ًاْؤُلْؤ ُل-ًاَئشاِط(الهمزة المتوسطة 

  ) سماًء-نبًأ(حذف تنوين النصب ) سماء (ألف على السطر وقبلها أو)  أنَب ( ألفعلى 

   التاء
  المربوطة
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   األسماء تلفظ هاء عند الوقف وتكون في أن  هي تاء ال يصّحأو .عند الوقفتبقى تاء ي التي ه                                

  :الّتالية والحروف واألفعال    
  ).  قرأْت- ابتسمْت -نجحتْ (:لساآنة  االتأنيثتاء  ♦
  . ) شربُت - ربحَت   ـهبِتذ(  :تاء الفاعل المتحرآة ♦
  ). بات - صّوت ـ  ثبت ـ مات ( :األصلّيةتاء الفعل  ♦

    ).والتأ - شجرات ـ  فاطمات (:تاء جمع المؤنث السالم وما يلحق به  ♦
  ). رفات -  عنكبوت– رات ف–  زّيات– ثابت: ( تاء االسم المفرد المذآر غير الثالثّي ♦
  .) أبيات- بيوت- زيوت- أموات- أصوات-أوقات: ( تاء جمع التكسير الذي ينتهي مفرده بتاء مبسوطة ♦
  ). صْوت- صْمت – ت وْق-ت مْو-ت زْي-ت أْخ-تبْن: (  ساآن الوسط تاء االسم الثالثّي ♦
 ).  الت - ليت- رّبت-ّمتُث: ( تاء الحروف التالية ♦

   إمساعيل حممّد الصلخديّ    :املرشد يف اإلمالء      **  **            
  )):إّن ((أحكام الهمزة في  

  :ي  إذا لم يمكن تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر وذلك ف) إّن (يجب آسر همزة •
   . صافيٌة السماَءإّن: وقعت في ابتداء الكالم نحو إذا  .١
   . جميلٌةرسَة المدواهللا إّن: إذا وقعت في صدر جملة جواب القسم نحو .٢
  . سهٌلمتحاَنال اإّن: قال الطالب: ول نحو بعد الق إذا وقعت .٣
   .كريٌمك َلّنإ علمت :م المزحلقة في خبرها نحوإذا وقعت الال .٤
   . جالٌس زيدًا إّن حيُثجلسُت: إذا وقعت بعد حيث نحو .٥

  ):مفرد( بمصدراأمكن تأويلها مع اسمها وخبره إن )أّن( فتح همزة ويجب •
  عيف الّضتعذيَب واَروما َد  : التأويل -  ٌبمعّذ عيَفالّض أّن واَرو ما َد                        

  *   **  *  )).ل من أّن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول بهالمصدر المؤّو((

  ي تأتي وسط الكلمة أو       و ه)  دعا- نجا- قال-باع(هي التي ال تقبل الحرآات آألف  :التعريف                                     
  وتقابلها األلف اليابسة وهي األلف المهموزة . العرب ال تبدأ بساآنّن أللهاوال تأتي في أّو، خرها آ                             

  ). قرأ - سأل-خذأ( تقبل الحرآاتالتي                           
  :ةثّية واألفعال الماضية الثالفي األسماء الثالثّي •

  ن آان إ ةة ألفُا مقصورة واألفعال الماضية الثالثّيسماء الثالثّي تكتب األلف اللينة في آخر األ :ةالقاعدة العاّم             
  ) هوى - رأى-هدى - رمى - مشى-سقى( ) الفتى- الحصى- العمى-ىؤ الر-القرى(              أصلها ياء

  ) دعا- نجا- جثا- حبا-دنا)(با ُر- عصا-ذرا(ةخر األسماء واألفعال الماضية الثالثّيآ في ًاولفًا ممدودة إن آان أصلها واأوتكتب  
  :نةصل األلف اللّيأمعرفة         

  ).سعيِت:  سعى( )سقيَت:  ىسق( )دعوُت :دعا ( )نجوُت :نجا )  (تُِ( باإلسناد إلى ضمير الرفع المتحرك :األفعال    
  ).يسقي:  سقى( )يرمي:  رمى( )ينجو: نجا(  )تدنو: دنا(  )يدعو: دعا: ( لوم              بالمضارع المع

  ). الدنو :دنا (  )السعي: سعى(  )الرمي :رمى ( )المشي:  مشى( )العفو:  عفا: (                بالمصدر
  ).مهدّي: ديُه(  ) منفّي: فىُن(  ) مدعّو: ُدعي : (              باسم المفعول  

        ).قرية: قرى) ( ذروة: ذرا: (أو  الجمع ورّده إلى المفرد).  فتيان: فتى(  )عصوان: عصا: ( التثنية: ماءاألس     
                                  ). عمياء :العمى ) ( عشواء:  العشا:( أو اإلتيان بالصفة المشبهة  

   :ةفي آخر األسماء واألفعال فوق الثالثّي •
.          إذا آانت مسبوقة بياء فإّنها تكتب ممدودةة مهما آان أصلها إّال في آخر األسماء واألفعال فوق الثالثّي   ترسم األلف مقصورة

  ) ـ تندىارتقى  -  يبلى - قتلى - الكبرى- مستشفى-مصطفى -ليلى  (
  ) تزّيا-استحياـأحيا )( خطاياـ مرايا- مزايا-دنيا: (لها ياءة إذا آان قب  تكتب األلف ممدودة في آخر األسماء واألفعال فوق الثالثّي

  .للتمييز بين االسم والفعل في األّول والصفة في الثانية )  رّيى-يحيى(  وتكتب مقصورة في اسمي العلم 
  ).بخارى - مّتى- موسى- عيسى-آسرى(وشّذ عنها )  موسيقا - هولندا-سويسرا(ة   وتكتب ممدودة في آخر األسماء األعجمّي

  
  

 
 

٤                              )٨٧٠٢٨٩  (لخدّي الّص محّمد إسماعيل:المرشد في اإلمالء                األستاذ  
 

    التاء 
المبسوطة

  األلف  
  اللينة


